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THÔNG TIN KHÓA HỌC 

“Luyện tiếng Anh giao tiếp cùng Mr. Andy Amir” 
 

 
 
 
 
 

I.   SƠ LƯỢC GIẢNG VIÊN 
 
Andy Amir sinh năm 1972 và lớn lên ở 

Los- Angeles, California. Ông tốt nghiệp trường 

Đại học Harvard – Cambridge, Massachusetts 

Hoa Kì với bằng cử nhân Nghệ Thuật và Văn 

Học Anh.  

Ông từng đặt chân đến 48 quốc gia trên toàn 

thế giới và nói thông thạo 6 ngôn ngữ (Tiếng 

Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, A rập và Ba tư). 

Sau chuyến đi một tuần đến thăm Đà Nẵng vào 

năm 2016, ông quyết định chọn Việt Nam là nơi 

định cư cuối cùng của mình.   

Ông Andy Amir từng giảng dạy cho hơn 2300 lớp học trong vòng 18 tháng. Ông 

dạy các kĩ năng như Nói, Giao Tiếp, IELTS cho các tổ chức cũng như các lớp học 

của mình. Mức điểm IELTS trung bình của các học viên của thầy đạt mức 6.5 – 

mức điểm cao nhất trên toàn quốc. Ông cũng tham gia hơn 50 talkshow truyền 

cảm hứng và các hội thảo về IELTS tại các trường trung học và Đại học tại Việt 

Nam, ông cũng đóng góp hơn 250 triệu đồng từ việc giảng dạy cho các trại trẻ mồ 

côi, bệnh nhân ung thư,…Ông cũng sở hữu kênh YouTube riêng mang tên “Andy 

Teacher”, đồng thời ông cũng là nhà sáng lập “Open Your Mouth English Club”. 
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II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
 

Đây là khóa học kĩ năng giúp bạn trở nên tự tin hơn khi nói trước đám đông 

bằng cách kết hợp giữa việc học lý thuyết và luyện tập hàng ngày. Andy sẽ dạy bạn 

các khái niệm, phương pháp nói trước đám đông trong các tình huống khác nhau.  

Hơn nữa, bạn sẽ học cách chuẩn bị và phát triển một bài nói, ngoài ra những kĩ 

năng bổ trợ cũng sẽ được giảng dạy trong khóa học. Khóa học này sẽ giúp bạn 

tăng tự tin khi nói trước đám đông trong việc học tập, kinh doanh cũng như trong xã 

hội. Bạn sẽ trở thành một người giỏi nói trước đám đông, một người biết lắng nghe 

và biết cách áp dụng những kĩ năng mới trong nghệ thuật nói trước công chúng và 

tranh luận.  

Bạn sẽ học cách để “OPEN YOUR MOUTH” và  
nói một cách tự tin và thông minh hơn 

 

Khóa học Public Speaking với Mr Andy, bạn sẽ học được: 

- Phương pháp phát triển một bài Public Speaking cá nhân; 

- Giải pháp cho những người ngại nói trước đám đông; 

- Nói trôi chảy mọi nơi, mọi lúc và mọi chủ đề; 

- Phương pháp Public Speaking trong kinh doanh, bán hàng. 

 
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC 

 
-  Thời lượng:   56 tiết (10 tuần học) 

-   Khai giảng:  Hàng tháng 

-  Thời gian học:  Thứ 2 – 4 – 6 (17:30 – 19:00; 19:15 – 20:45)  

-   Nội dung đào tạo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Course Introduction o Delivering Effective Speech 

o Critical  Thinking and Reasoning  o Pursuasive Speaking 

o Supporting Your Ideas o Group Presentation  

o Organising and Outlining  o Speech and Debate 

o Informative Speaking  o Final Presentation Speeches 
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IV. HỌC PHÍ:  2.500.000 VNĐ/học viên 

 

V.      ĐĂNG KÝ TẠI: https://goo.gl/forms/gFYel9KLH2PaEIQc2 
 
 

 

VI.      THÔNG TIN LIÊN HỆ:   
 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) 
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF 
276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, TP.HCM 
ĐT: 08.5422.6666 (023) – Hotline: 091 606 1080  
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth 

Email: trungtamnnth@uef.edu.vn 

https://goo.gl/forms/gFYel9KLH2PaEIQc2
http://www.uef.edu.vn/ttnnth
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